ENERJİ
YÖNETİM
ÇÖZÜMLERİ
•Basınçlı hava • Endüstriyel gazlar

Enerji akışı için kolay
görüntüleme

VPINS TRUMEN T S . C OM

Enerji Yönetim Çözümleri’nin Tasarımı ve
Üretimi
VPInstruments; Hollanda Delft merkezli tecrübeli, ilgili uzmanlar tarafından geliştirilen, basınçlı
hava ve endüstriyel gazlar için Enerji Yönetim Çözümleri sunmaktadır.
Endüstriyel enerji izlemenin içyüzünü anlamak,
tanımak, tasarruf ve optimizasyon sağlamak
için kolay ve zahmetsiz olması gerektiğine
inanıyoruz. Yenilikçi ve güvenilir ürünlerimizi
kullanarak nerede, ne zaman ve ne kadar
tasarruf edebileceğinizi gösteriyoruz.
Çözümlerimiz hem arz hem de talep tarafını

kapsar. Hızlı, güvenilir ve kullanımı kolay
kapsar. Hızlı, güvenilir ve kullanımı kolay
ürünler söz veriyoruz. Nasıl? Ürünlerin
tasarımdan gerçekleştrimeye kadar olan tüm
süreci belirleriz ve tüm üretim ve kalibrasyon
sürecini kontrol ederiz.

Müşterilerimiz için neler var?
Hava ve gaz sistemlerinizin ölçülmesi ve
izlenmesi size para kazandırır, verimliliği
arttırır ve kaygısız bir gece uykusu sağlar.
İzleyerek, problemleri tahmin edebilir,
basınçlı hava sisteminin gerekli işiniz için
daima uygun olmasını sağlayabilirsiniz.
Ürünlerimizi kullanırken, ürünlerimizin ne
kadar güvenilir, enerji tasarruflu, kullanımı
kolay ve geleceğe hazır olduğunu
göreceksiniz.
VPInstruments sektöründe en yenilikçi
şirketlerden biridir. Ödüllü ürünlerimiz ve
çözümlerimiz piyasada benzersiz ve
sürdürülebilir şekilde üretildi ve detay için iki
gözle tasarlandı. Sensör teknolojisi ve ölçüm
yazılımı için çeşitli patentlere sahibiz. Hava
gaz denetimleri ve kalıcı izleme ürün
yelpazemizin temelini oluşturur.
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Sıcak musluk matkabını ve sıcak musluk
eyerlerini kullanırken daldırma tip
debimetrelerimizi takmak için
sisteminizdeki basıncı düşürmeye gerek
yoktur.
Komple paketi teslim ediyoruz.

Nasıl?
Ar-Ge departmanımız ürün portföyümüzü
geliştirmek için sürekli çalışmaktadır.
Disiplinlerarası bir ekiple yeni ürün
inovasyonları ve mevcut ürünleri geliştirmek
için gayret gösteriyoruz. Ayrıca kapasitemizi
arttırırken yüksek standartlarımızı ve hızlı
teslimatlarımızı sürdürmek için üretim
süreçlerimizi iyileştirmeye odaklanıyoruz.
Kalitemizin ve çözümlerimizin yenilikçi
karakterlerini devamlı hale getirmek için
Delft Teknoloji Üniversitesi ve diğer
Teknik enstitülerle yakın ilişki
içerisindeyiz. Şirketimizi taze, dinamik,
özeleştrici ve odaklı tutmak için stajyer ve
mezunlar alıyoruz.
Üretimde, ürünlerimizi rakiplerimizden daha
hızlı teslim etmeye çalışan dinamik, küçük
bir ekip içinde verimli ve hızlı çalışıyoruz.
Sevkiyat öncesi, yüksek kaliteyi sağlamak
için her ürünü control ediyoruz.

Söz verdiğimiz şekilde teslim ediyoruz!
Özel bölgesel hesap yöneticilerinden oluşan
deneyimli satış ekibimiz sayesinde, talepleri
kolayca ideal çözümlere çevirebiliyoruz.
Nasıl?
Çünkü ürünlerimizi hem şirket içinde hem
de müşteri geri bildirimlerini sürekli dikkate
alarak geliştirip üretiyoruz.

ISO 9001:2008 sertifikalı
Kalite Yönetim Sistemimiz ISO
9001:2008 sertifikasına sahiptir. Kaliteyi
ve izlenebilirliği çok önemsiyoruz.
Kalibrasyon sistemlerimiz NMi’deki Ulusal
Standartlar ile izlenebilir. (Hollanda
Standartlar ve Metroloji Enstitüsü).
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"Debi ölçümü ve izlemesi doktor için röntgen gibidir.
Röntgen olmadan doktor bacağının kırılıp kırılmadığını
nasıl öğrenebilir?"
Bo Kuraa - BKU Consult

Tesisiniz

Veri

VPVision

Gerçeklere
dayalı
iyileştirme

Prensipler:
Ölç, Keşfet and Kurtar (dünya)!
Enerji bugünlerde pahalı ve sıcak bir konudur. Örneğin, basınçlı hava pahalı olarak ün kazanmış
elektrik enerjisinden 8 kat daha pahalı olan ve %50 sine yakınının kaçaklara gittiği önemli bir
yardımcı kaynaktır. Pnnomatik parçalar aşınır. Sistemler aşırı yük ile yüklenir ve gereğinden
fazla enerji kullanır.
Araştırmalar başarılı enerji yönetimi
programlarının ölçümle başladığını
göstermiştir. Büyük tüketicileri, kaçakları,
yetersiz kullanımı ve gecikmiş bakımları
keşfedin. İyileştirme yatırımları ve bakım
yönetimini doğru yapabilmek için gerçek
verileri kullanın.
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Ürün yelpazemiz, tüketimden arz ve talep
tarafına kadar very ve verimsizlikleriniz
hakkında ta bir fikir edinmenizi sağlar.
Ürünlerimiz nerede, ne zaman ve ne kadar
tasarruf edebileceğinizi gösterir. Sisteminizi
anlayın, enerji tasarrufu sağlayın ve
üretiminizi daha verimli şekilde gerçekleştirin.
Ürünlerimizde endüstri 4.0’a hazırsınız ve
VPVision yazılımımız ISO 50001 enerji
yönetim sisteminizi destekliyor.

Üretim problemlerini algıla ve önle
Basınçlı hava ve gaz sistemlerinizi ölçerek ve
izleyerek ekipmanlarınızın arıza ve bakım
maliyetlerini düşürün. Önemli sorunların
temel nedenini bulun ve sorunları algılamak
ve önlemek için sisteminizi kalıcı olarak
izleyin. Örneğin, filtrelerin tıkandığını tespit
ederek, makinaların parçalanmasına veya
değerli ürünlerinizin hurdaya dönüşmesine
neden olacak devasa basınç kayıplarını
önleyebilirsiniz.

Tüketim profilinizi öğrenin ve ömrünü
uzatmak için kompresör kontrolllerini
ayarlayın. Fabrikanızın hangi alanlarında
büyük kaçakların olduğunu bulabilir, onları
bulmak ve düzeltmek için zaman
kazanabilirsiniz. Bütün bu durumlardan
dolayı üretim sisteminizin izlenebilir olması
oldukça önemlidir.

"VPVision’I kullanarak hemen çatı tavanında büyük bir kaçak
tespit ettik. Maliyetler 16.000 Euro / yıl. VPVision olmadan bu
enerji kaybını keşfetmek aylar alırdı."

30%

10%
10%

ROI’nizi en üst düzeye çıkarın
50%

Basınçlı hava tüketimlerini analiz etmek için
basınçlı hava sistemlerine daha yakından
bakalım: üretilen basınçlı havanın sadece %50’si
etkin şekilde kullanılıyor. Diğer %50si kaçaklara
gitmektedir. Bir yönetim sistemi bu enerji ve
para israfını azaltmayave tüketiminizi mümkün
olan en düşük seviyede tutmaya yardımcı
olacaktır.
Yapay talep

Üretim

Uygunsuz kullanım

Kaçaklar

Basınçlı hava sisteminizi izlemek ve optimize
etmek çok faydalıdır. İyileştirmelerin birkaç ay
içinde yatırım geri dönüşünün olduğu birçok
durum gördük! Web sitemizdeki müşteri
tasarrufu başarı öykülerine bir göz atın ve
ürünlerimizin
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VPFLOWSCOPE® DP

VPVISION

Doymuş (yağ, partikül..) ve
sıcak basınçlı hava için
debimetre

VPCOMPASS

Komple enerji izleme çözümü
ISO 50001

Teknoloji harikası, 16
parametreye kadar ekonomik
izleme çözümü
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VPLOG-I
Mobil güç ölçümleri için kolay
montajlı güç ölçer
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3 FAZLI GÜÇ ÖLÇER

VP DEW POINT SENSOR

Tüm 3 fazın son derece
hassas, gerçek güç ölçümü

Çiğlenme noktanızı izleyerek yüksek
bakım masraflarını ve üretim
kayıplarını önleyin

VPFLOWSCOPE® M
Artık kalibre edilmeyen
debimetre, Ethernet,
Endüstri 4.0, VPSensorCartridge®

VPFLOWSCOPE®
PROBE
Kuru basınçlı hava için
debimetre

VPFLOWSCOPE®
IN-LINE
Kullanım noktası ölçümleri için debimetre

4

BASINÇ SENSÖRÜ
OEM basınç vericisi

KURULUM
VPInstruments sıcak musluk matkabı ve sıcak
musluk eyerleriyle basınçlı koşullarda kurulum
noktalarınızı oluşturur.
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Endüstriyel
Üretim tesisleri basınçlı hava ve üfleyici havanın
ortak kullanıcılarıdır. Örneğin, basınçlı hava,
paketleme makinaları, offset presler, granülat ve
gıda katkı maddelerinin taşınması, ürünlerin
soğutulması ve tank havalandırması için kullanılır.
> Seramik fabrikaları
> Cam üretimi
> Çimento ve inşaat ürünleri
> Kağıt
> Yiyecek üretimi, meşrubat ve bira fabrikaları
> İlaç
> Otomotiv
> Çelik üretimi
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Diğer pazarlar ve uygulamalar
Ürünlerimiz çeşitli endüstriyel
uygulamalarda başarıyla
kullanılmaktadır,
Örneğin:
> Su arıtma tesislerinde
havalandırma bölümünü
izleme
> Büyük kanallarda hava debisini izleme
> Genel test ve ölçüm uygulamaları
(üniversiteler gibi)
> OEM uygulamaları
> Yanma havası karışımı
> Teknik gaz karışımı
> Kaynak ve paketleme gazı
izleme
> C02 tüketim ölçümü

Teknolojinin Tarihi
1974’ten bu yana Thermabridge lideri
sensor teknolojisi
Kurucu ortağımız Anton van Putten,
1974’te dünyanın ilk katı hal termal kütle
debi sensörünü icat etti. Bu eşsiz ve
patentli sensor teknolojisine dayanan son
teknoloji ürünler üretme mirasını
sürdürmekten gurur duyuyoruz.
Çalışma prensibi
Eşsiz Thermabridge™ sensörleri, tıpkı
bilgisayar çipleri gibi entegre devrelerdir.
Bir ısıtıcıyı bir Wheatstone köprüsü ile
birleştirirler. Isıtıcı, sensörü sabit bir
sıcaklıkta tutar. Wheatstone köprüsü
sıcaklık kontrolü ve yön ölçümü için
kullanılır.

VPInstruments tarafından icat
edilmiş yön hassasiyeti
Debimetrelerimiz son derece geniş bir ölçüm
aralığını entegre yön hassasiyetiyle birleştirir.
Bu patentli özellik hem döngü ağlarında hem
de değerlendirilmesi zor olan hava
alıcılarasahip sistemlerde ölçüm yapmanıza
olanak sağlar. Debimetrelerimizle debi yönü
artık bir sır değil.
Geleceği hissetmek
1974’ten beri VPInstruments kurucuları ArGe’ye 40 yıldan fazla yatırım yaptı. Basınçlı
hava ve endüstriyel gazların kütlesel debi
ölçümü için mümkün olan en iyi çözümleri
sunmak için ürünlerimizi ve teknolojimizi
geliştirmeye devam edeceğiz.
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"VPVision, basınçlı hava tüketimimizi mümkün olan
en dşük seviyede tutmak için gerçekten güçkü bir
araçtır. Kaçakları önlemede ve basınçlı hava
kaynağımızı optimize etmemize yardımcı
olmaktadır.."
Kikkoman Europe

Servis
Cihazlarınızın kalite standartını koruyun ve garanti altına alın VPInstruments servis programları
ile ölçüm doğruluğuna güvenin. Günlük sonuçlarınızın temellerinin mükemmel durumda
olduğundan emin olun.
VPInstruments, son teknoloji ürünü bir kalibrasyon tesisinde debimetre kalibrasyon
hizmetleri sunar. Kalibrasyon ekipmanlarımız ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemimiz altında
tutulur ve Ulusal Standartlara göre izlenebilir.

Dünya çapındaki müşterilere gururla hizmet
etmekteyiz
Distribütörlerimiz ve bayilerimiz aracılığıyla, enerji maliyetlerinden tasarruf etmek için
dünya çapındaki müşterilere hizmet veriyoruz. Son kullanıcılardan bazıları
Astrum UK (Çelik döküm), Bolletje (Gıda), GSK (İlaçlar), Kikkoman Foods, Libbey (Cam), Mars
(Gıda), Nedstaal (Çelik üretimi), Nestlé (Gıda), O&I (Cam), Philips (Tüketici ürünleri), Rexam (Cam),
Toyota (Otomotiv).

İletişim kuralım!
Enerji akışlarına kolay bakış, ölçümle
başlar. Debi, basınç, sıcaklık, güç ve çiy
noktası ölçmek için çeşitli ürünler
sunuyoruz. Arz tarafından talep tarafına,
tüm sisteminizi ölçmek için tüm araçları
bulabilirsiniz. Kalıcı kurulum için
cihazların yanı sıra, kolay hava
denetimleri için taşınabilir cihazlarda
sunuyoruz.
İzleme sistemlerimizden biriyle basınçlı
hava ve endüstriyel gaz sisteminize bir
göz atın. Hem küçük ölçekli sistemler
hem de büyük fabrikalar için sistemler
kurmaktayız. Nerede, ne zaman ve ne
kadar tasarruf edebileceğinizi görün!

INTERESTED?
Contact us today!

CAT-VP-EN-1900 | 11

Enerji akışı için kolay görüntüleme™

Corporate Headquarters
VPInstruments
Buitenwatersloot 335
2614 GS Delft
The Netherlands
T +31 (0)15 213 15 80
info@vpinstruments.com
www.vpinstruments.com
USA Marketing & Sales office
T +1 614 729 81 35
sales@vpinstruments.com
UK Marketing & Sales office
T +44 (0)3333 661100
sales@vpinstrumentsuk.co.uk
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